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Tænk dig om, før du trykker på aftrækkeren
En god jæger skyder kun, når der er en god
chance for at ramme
Den bedste jæger er den med den bedste
skudstatistik
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Jagt må ikke medføre dyrs lidelser
Dyrevelfærd er vigtigt. Men hvis man skyder på vildt på
for lang afstand, tager chancer og laver anskydninger,
er resultatet ikke dyrevelfærd. Jægere skal derfor altid
bestræbe sig på at undgå anskydninger af hensyn til
vildtet.
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Færre anskydninger
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Mind dig selv og dine jagtkammerater om disse tre ting:

På Naturstyrelsen hjemmeside,
www.naturstyrelsen.dk, kan du
læse mere om anskydninger og
forebyggelse af anskydninger.
Du kan blandt andet finde alle
rapporterne om anskydningsundersøgelserne
nskydni
ea
fra 1996 frem
til 2012.
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Tre gode råd
Det er vigtigt, at alle jægere træner deres skydefær
digheder og altid foretager en korrekt afstandsvur
dering, så færre dyr bliver anskudt.
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Jagt skal drives ansvarsfuldt
Jagt- og vildtforvaltningsloven, der blandt andet har til
formål at beskytte vildtet og dets levesteder, er udformet
efter nogle hovedprincipper. Loven regulerer jagten efter
økologiske og etiske principper, og der må ikke jages på
en måde, der udsætter vildtet for unødige lidelser.
Der vil fremover, blandt andet i forbindelse med revisionen
af jagtprøven, være stort fokus på, at jagttegnsaspiranter
skal kunne dokumentere deres skydefærdigheder, for
fremtidens jægere skal anskyde færre stykker vildt.

Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk

For vildtets skyld

højt antal af anskydninger. Det gælder uanset, om jagten
foregår til lands eller vands. Derfor er det vigtigt at følge
disse enkle råd:
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Jægeren skal altid foretage korrekt afstandsvurdering
Jægeren skal være sig bevidst om sine
skydefærdigheder
Jægeren skal udvise god moral, sans for etik
og udvise ansvarlighed

For at nedbringe antallet af anskydninger er det også
vigtigt, at man kender de anbefalede maksimale skud
afstande for vildt. For holder man sig til disse anbefalinger,
vil færre stykker vildt blive anskudt:

Færre anskydninger, tak
Miljøministeriet har siden 1997 haft stor fokus på anskyd
ninger af vildt, og det har vist sig, at kampagner har en
positiv effekt på antallet af anskydninger.
En ny undersøgelse fra 2011 viser imidlertid, at der er sket
en stigning på cirka fem procent i antallet af kortnæbbet
gås med hagl i kroppen. Undersøgelsen viser samtidig, at
den positive udvikling for antallet af ræv og edderfugle
med hagl i kroppen er stoppet.

Råvildt:

Max. 20 meter

Ræv og gås:

Max. 25 meter

Øvrige arter:

Max. 30 meter

Ovennævnte afstande gælder kun i den mest gunstige
situation for eksempel side- eller spidsskud. I andre
situationer skal skudafstanden være mindre.
Både øvede jægere og uøvede, som måske kun sjældent
går på jagt, bør være opmærksomme på følgende:
■■

Ét dyr med hagl i kroppen er ét dyr for meget, og derfor
har Miljøministeriet og Vildtforvaltningsrådet endnu
engang valgt at sætte fokus på anskydninger. Med få
gode råd og enkle huskeregler kan den enkelte jæger
gøre meget for at undgå at anskyde vildt.
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Det kan du gøre for at undgå anskydninger
Resultater fra alle undersøgelser viser tydeligt, at skud
afstanden er den absolut afgørende faktor i forhold til et
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Alle jægere skal påtage sig ansvaret for at nedbringe
antallet af sine anskydninger
Alle jægere skal aktivt forsøge at forebygge egne
anskydninger ved træning
Alle jægere skal rådgive og hjælpe andre jægere til
at nedbringe antallet af anskydninger
Forsøg kun med dublé, hvis chancen er oplagt.
Dubler aldrig råvildt med hagl
Forbruget af patroner bør ikke overstige tre per
nedlagt stykke flyvende vildt og to per stykke
løbende vildt ved haglbøssejagt

En ny undersøgelse viser, at der er sket
en stigning på cirka fem procent i antallet
af kortnæbbet gås med hagl i kroppen.

